
  موسم احلج .  - 1410مسائل فقهية يف احلج بتاريخ 
  ما قال يا ابا ليلى الشيخ :

  ن ؟له نساء وأول مرة حيجون وهم غري قادرات على رمي اجلمار للزمحة فهل يرمي اجلمرات عنه ...ابو ليلى : 
  هم عجائز ؟ الشيخ :
  ال ، ال ، بل بنات . السائل :
  ملاذا ال يرمون بأنفسهن ؟ الشيخ :

  سائل اخر : ملاذا ال يرمون بأنفسهن ؟
  عليهن الزمحة . ...واهللا   السائل :
  يتأخرون قليال يتأخرون حىت تروح الزمحة. الشيخ :

بالليل أو  ...اجلمار من قبلهن  ...ع الشمس ؟ سائل آخر : حنن نسأل هل جيزئ الرمي بالليل ؟ أم بعد طلو 
... .  

  بعد منتصف الليل .  السائل :
  سائل آخر : بعد منتصف الليل يسأل من رمي اجلمار ..

  فاهم فاهم رمي اجلمار غًد اليس غدا ؟ الشيخ :
  نعم السائل :
  عليهم أن يتأخروا مساءً  الشيخ :
  . ...يرمي  السائل :
  ما يوكلوا عليه ، يتأخر ن ويرمون عندما يكون الزحام انفك ، أينعم .  أنا أقول أحسن الشيخ :
  بارك اهللا فيك السائل :
  الصباح وقت الزحام إمنا تذهب يف املساء وخل النساء ترمني ... السائل :

  سائل آخر : يعين بالليل
  بالليل السائل :

  سائل آخر : يعين جائز
  جائز السائل :

  . ... ، هذا الذي أسأل عنه أنا يعين بالليل جيب رمي سائل آخر : ذلك فضل اهللا



  جيوز جيوز الشيخ :
احلمد هللا ذلك فضل اهللا هذا الذي أنا أسأل عنه والسالم عليكم ورمحة اهللا  (( إن مع العسر يسرا )) السائل :

 .  
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :
أهله أن يرحتلوا أو كما قال ابن عباس رضي اهللا عنه أمر صلى اهللا  " أمرَ شيخنا ، يقول ابن عباس :  السائل :

وقلت أنت ، وى عن الرمي حىت تطلع الشمس ،  عليه وسلم أهله بأن يرحتلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل "
، هل حيضرك هذا  " ورمينا وكنت معهم قبل طلوع الشمس "قرأت يف حديٍث آخر البن عباس أيًضا فقال : 

  ص ؟ الن
 ...( ال ترموا ما حيضرين ، لكن إن كان له وجود كما تتلفظ به ، فما أظنه يصح بعد صحة حديثه :  الشيخ :

(  
  السالم عليكم ورمحة اهللا .  السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :
  لد مخسة وستة وباألحرى مخسة . وأكثر ما حيضرين اآلن الذاكرة أنه عند الشوكاين يف نيل األوطار ا السائل :
ليس له قيمة ألن الشوكاين مجاع حواش ، فكثريًا ما جيمع الروايات املتناقضة فيتيسر له أحيانًا نقدها  الشيخ :

ونقله يف الغالب ال يكون باجتهاٍد منه ، وإمنا نقال من غريه ، وما مل جيد من سبقه إىل نقد بعض الروايات اليت 
عنها أما الرواية الصحيحة فيمن روى قبل الفجر ، فهي رواية أم سلمة ، وهي يف صحيح  ينقلها فهو يسكت

  . ...البخاري ، أما ابن عباس نفسه 
  . ... السائل :
  كيف  الشيخ :
  . ...خذ ميني  السائل :
  لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك  . الشيخ :
  نعم ، بالنسبة للشمس ، هل يف شيء خاص اآلن ؟  :السائل 
  ال ما جيوز اخلروج من عرفة إال بعد أن تغُرب الشمس ، ما يقول ؟  الشيخ :
  يقول قدم قليال من أجل نصفه بالشمس ونصفه بالظل . السائل :
  شيخي  ... السائل :



نراقب الشمس على إم منظمون  نعم ، ال جيوز اخلروج من عرفات إال بعد غروب الشمس ، ولذلك الشيخ :
هذه القضية ، يعين مانعني خروج السيارة أي سيارة كما تراهم إال بعد غروب الشمس ، يعين منظمينها ، وهذا 

  حكم شرعي ُيشكرون عليه ، لكن ال يشكرون حينما يطردون الناس من املزدلفة ويبيتون خارجها . 
م إذا مسحوا بالوقوف مطلًقا سوف حتصل طرقات مزدلفة املشكلة ما هذا قصدهم ، معهم حق أل السائل :

خالل نصف ساعة تنسدد ؛ ألنه جنب جنب وبعدها ضاق الطريق ومل يعد ميشي إال سيارة واحدة فقط ، وهذه 
الكميات اهلائلة من السيارات اليت يف عرفة سوف تتوقف ، فهم يبغون ميلئوها أوًال بأول ، فهم يعبون من آخر 

  بعدين بعدين حىت النهاية .مزدلفة ، و 
  لعبة البلوت هل تعرفها ؟  السائل :
  الشدة ، اليت فيها صورة اخلوري والبنت .  الشيخ :
  نسأل عن حكمها ؟  السائل :
  طبًعا ال جيوز ، حكمها ال جيوز .  الشيخ :
  حكمها التحرمي واال ؟  السائل :
  ًيا : فيها صور . التحرمي ، ألنه أوًال هي لعبة الكفار ، وثان الشيخ :
  حكمها ...هذا خايل ويبغي  السائل :
  السالم عليكم  السائل :
  . ...وعليكم السالم  الشيخ :
  فالسؤال عن الورقة لعبة البلوت.  السائل :
سألنا عن ابنه وباركنا له يف حليته ، ودعونا اهللا أن يبارك له فيها أيًضأن أما اللعبة الشدة فهذا بال شك  الشيخ :

  م ألسباب كثرية . حرا
  السالم عليكم  السائل :
  كيف حالك  ...وعليكم السالم أهال  الشيخ :
  احلمد هللا السائل :
  طيب اهللا يبارك فيك أمحد اهللا اليك الشيخ :
  حنبك يف اهللا السائل :
  أحبك اهللا للذي احببتين له الشيخ :



  . ... السائل :
  بارك اهللا فيك الشيخ :
  يبحثون عنك زمالء كثريون السائل :
  ما شاء اهللا كيف حالك الشيخ :
  خبري السائل :
  طيب احلمد هللا الشيخ :
  كيف انت  السائل :
  أعانكم اهللا الشيخ :
  ادعو لنا السائل :
  اعانكم اهللا الشيخ :
  مقبول  السائل :
  اهللا يبارك فيك أهال ومرحبا هذا ابنه وهذا صهره . الشيخ :
  شاء اهللا بالزيارة للقصيمما شاء اهللا تشرفونا ان  السائل :
  ان شاء اهللا الشيخ :
  بعد احلج هذا السائل :
  إن شاء اهللا تريد مرة أخرى بعد احلج صعب جدا لكن إن شاء اهللا يف زيارة أخرى الشيخ :
  . ... السائل :
  اهللا يبارك فيك  الشيخ :
  حنبكم يف اهللا  السائل :
  أحبكم اهللا جزاكم اهللا خريا الشيخ :
  . ...قرأ كثريا ن السائل :
  شكرا شكرا بارك اهللا فيك الشيخ :
  اهللا حيفظنا وإياكم السائل :
اهال اللعب بالشدة حرام من وجوه : الوجه األول : أا من بدع النصارى ، ولعلك تعلم قول الرسول  الشيخ :

.  فهو منهم ) ( من تشبه بقومٍ ، احلديث الثاين :  ( هدينا خالف هدي المشركين )صلى اهللا عليه وسلم : 



الوجه الثاين أو السبب الثاين يف التحرمي : هو أنه فيها صور ، والصور إذا كانت يف مكان ال تدخله املالئكة لقوله 
. وثالثًا وأخريًا : أن بعض الصور فيها  ( ال تدخل المالئكة بيًتا فيه صورة أو كلب )صلى اهللا عليه وسلم : 

باخلوري مثال صورة اخلوري ، واخلوري ميثل اإلشراك باهللا ، كما قال ربنا يف القرآن :  ُمتثل النصرانية ، ففيما يتعلق
وكذلك صورة البنت ، وإن كانت هي صورة مثًال يدوية ، لكن  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))

خر ، كان يكفي للمنع من متثل صورة بنت كافرة ، فلو أن سبًبا واحًدا من هذه األسباب ومل يكن هناك سبب آ
اللعب ذا الورق ، فكيف وقد اجتمعت باللعب ا هذه األسباب كلها ؟ لذلك ينبغي للمسلم أن ينتهي من 

: حينما يتالعب الناس ذه األوراق  -وإن كان هذا ليس شرطًا أن يقع ولكنه قد يقع  - اللعب ا . يأيت أخريًا 
كن مع الزمن قد الشيطان يلعب بعقلهم ويوسوس هلم أن يتعاطوا القمار ، ال يكون هناك قمار أنا اقول هذا ، ل

" فيكون بدَء اللعب ذه األوراق بدون قمار ذريعة وسبب للعب ا بالقمار ولذلك يقولون عندنا يف الشام : 
  .  ابعد عن الشر وغن له "

  جزاك اهللا خريا الغناء حرام يا شيخ أم ال ؟  السائل :
  . ...ا غناء ُمباح ، ألنه ال هذ الشيخ :
نضيف فائدة حىت جتمعها هلذه األسباب يف أثناء اللعبة ، ال خيرج الالعبون إال وقلوم متشاحنة فيما  السائل :
  بينهم . 
  نعم البغضاء يعين .  الشيخ :
  وقد يتضاربون وقد يضرب بعضهم بعًضا بالورق .  السائل :
(( ينئٍذ يلحق اللعب ذا الورق باخلمر ، ملاذا ؟ ألن اآلية تقول : هذا إذا كان هذا سبب آخر ، وح الشيخ :

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر )) هذا هنا إذا وقفت اللعبة بدون  ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ
  ك ما يف ميسر ، فهل توصل هذه اللعبة إىل البغضاء ؟ قمار ، قلنا قد يوصل إىل ماذا ؟ امليسر ، لكن مع ذل

  نعم .  السائل :
  إًذا جيب االبتعاد عنها قوالً واحًدا . الشيخ :
  جزاك اهللا خريا السائل :
  وإياكم الشيخ :
  انا من اخلرج السائل :
  حنن جئناها عندك خرب الشيخ :



  عندي خرب وقابلتك هناك وسرين كثريا السائل :
  تينقابل الشيخ :
  جزاك اهللا خريا السائل :
  أهال أهال  الشيخ :
  عندي بعض الكالم يا أخي ، يا والدي . السائل :
  جزاك اهللا خريا . الشيخ :
ذكرت أنت من البدع يف احلج قولك الذبح هدي املتمتع قبل يوم النحر ، فبخصوصك يوم املتمتع ،  السائل :

  هل معىن هذا أنه جيوز للقارن ؟ 
  كم القارن كحكم املتمتع ، ال جيوز .ال ح الشيخ :
  طيب سؤال آخر يا والدي السائل :
  تفضل الشيخ :
نقول حديث ابن عباس الذي الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضرب أفخاذنا عندما بعثه مع أهله صلى  السائل :

  اهللا عليه وسلم ، وأمرهم أن ال يرموا إال بعد طلوع الشمس
  متام الشيخ :
حديث أمساء يف صحيح البخاري ، أا رمت قبل الفجر سألت أحد طالب العلم على مستوى  مع أن السائل :

من العلم ال بأس به ، قال : إن هذا اجلمع بينها ، أنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم اختار ألهل بيته األفضلية ، 
  وأما جيوز ملن بقي أن يرمي قبل الفجر . 

  لطالب ؟ ومن هم أهل بيته عند هذا ا الشيخ :
  أهل بيته ما أدري عنه .  السائل :
  كان عليك أن تدري .   - يضحك رمحه اهللا  -  الشيخ :
  أهل بيته آل حممد .  السائل :
  ُهنا هنا يف هذه القصة من أهل بيته ؟ الشيخ :
  السالم عليكم كيف حالك  عساك طيب الشيخ :
  كيف حالك  السائل :
  من بريدة كيف حالك عساك طيب الشيخ :



  . ... لسائل :ا
  اهال كيف حالكم طيبني الشيخ :
  اهللا يرضى عنكم السائل :
  اهللا حيفظكم  الشيخ :
  . ... السائل :
  اهللا يبارك فيكم حنن نرجو دعواتكم الشيخ :
  نرجو الدعاء منك السائل :
  اهللا يبارك فيك هو أمل يقل لك أن الرسول اختار األحسن واألنفع ألهل بيته ؟  الشيخ :
  بلى .  : السائل

  أنا كأين أستشم من كالمه أنه يعين حديث ابن عباس ، فأم سلمة أليست من أهل بيته ؟  الشيخ :
هل هي أم سلمة أو أمساء ؟ هي أمساء ملا سألت موالها عبد اهللا وهي اليت سألت موالها عبد اهللا هل  السائل :

  غاب القمر ؟ هي أمساء ، نعم . 
ابن عباس قول وتشريع من الرسول عليه السالم عن رب العاملني لعامة  حسن ، اآلن نقول حديث الشيخ :

أما حديث أمساء فهو فعل منها وليس فيه ما يدل أن ذلك كان على علم من  ( ال ترموا )املسلمني ، مث هو ي 
  الرسول عليه الصالة والسالم فضالً أن يكون بإذٍن من الرسول ، واضح هذا الكالم ؟ 

   نعم . الطالب :
وحينئٍذ إذا تعارض حديثان أحدمها مرفوع من كالم الرسول واآلخر من قول بعض الصحابة أو من فعله  الشيخ :

، وكان ذاك القول أو الفعل خمالًفا لقول الرسول عليه السالم حينئٍذ يُقدم قول الرسول على قول من سواه ، 
  واضح إىل هنا ؟ 

  نعم .  السائل :
أمساَء رضي اهللا عنها كانت معذورة ، فرأت لنفسها جواز تقدمي الرمي قبل طلوع  شيء ثاين ميكن أن الشيخ :

الشمس ، وكما يقول الفقهاء الدليل إذا طرقه االحتمال سقط به االستدالل ، هذا إذا كان ليس  له معارض ، 
مني قاطبًة لذلك فينبغي أن يكون عمل املسل ( ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )فكيف واملعارض موجود 

  رجاًال ونساًء على حديث ابن عباس ألنه ي وتشريع عام ، واضح ؟ 
  نعم . السائل :



  سؤال آخر : إذا مسحت اروح ميسك الدور غريي السائل :
  تفضل الشيخ :
، وإضافة النساء  " لبينا عن النساء والصبيان "أقول يا والدي ، النيابة يف الرمي ، ما مرتبة حديث  السائل :

  مينا عنهم ، ماذا تعرف عنه ؟ ور 
هذا احلديث موجود يف الرتمذي ، وفيه كالم من حيث ثبوته ، لكن احلقيقة اآلن ال أستحضر بدقة  الشيخ :

مرتبته هذه أوال ، ثانًيا : هو لو صح فليست يف النيابة عن النساء باألمر املطلق ، يعين إذا افرتضنا أن املرأة كانت 
طيع أن ترمي اجلمرة ويف وقٍت ليس فيه زحام الرجال هلا ، فهذه ال جيوز هلا أن توكل قوية شابة ، وكانت تست

  الرجل ، واضح ؟ 
  نعم .  السائل :
فإذا صح احلديث بالنسبة للنساء ، فيكون النساء من هذا النوع الذي ال يستطيع أن يرمي ، وال جيد  الشيخ :

نساء والبحث يف النساء وليس يف الصبيان ، ألن الصبيان الوقت املناسب للرمي ، لكن أنا يف اعتقادي أن ال
صغار مهما كان ، النساء باستطاعتهن أن يرتقنب الوقت املناسب لرميهن ، وخباصة أنه قد جاءت أحاديث البد 

، قال آخر  ( ال حرج )، قال :  " رميت أو حنرُت قبل أن أرمي "أنكم قرأمتوها أو مسعتم ا ، ملا سأل بعضهم 
.. إخل . فإًذا يف حديث آخر ما رميت إال وقد أمسيت ، فإًذا  ( ال حرج )، قال :  سعيت قبل أن أطوف "" : 

  النساء يتأخرن يف الرمي وعليهن أن يتحاشني زحام الناس ، وذلك هو املخرج . 
  يعين قياًسا على الرعاة ؟  السائل :
  رموا يف النهار يرموا يف الليل .جيمعوا يومني يف يوم لكن بدل ما ي ...ال الرعاة  الشيخ :
( إذا رمى حل وإذا طاف قبل الليل أو هذا وإال عاد طيب ، يف سؤال إن أمكن ، لو ثبت حديث  السائل :
  ؟  محرًما )
  صحيح .  الشيخ :
  صحيح ويؤخذ به ؟  السائل :
  كيف ال ؟!  الشيخ :
اد أن يضحي وهو حاج ، حديث ثوبان سؤال أخري يا والدي ، رجل أراد أن يضحي وهو حاج ، أر  السائل :

  هل هو صحيح ؟  ...عندما قال منه 
  ايش حديث ثوبان ؟  ... الشيخ :



  الذي يف صحيح مسلم فيما أعتقد الذي ذكره الشوكاين يف األوطار .  السائل :
  إيش معناه ؟  الشيخ :
، هل احلديث يف احلج ؟ وإال يف ، وعاد إىل املدينة وهو يأكل منها  ( أصلح لنا شاتنا )الذي قال  السائل :

  سفر مطلق ؟ 
  نعم يف احلج الشيخ :
  يف احلج طيب ، من أين استدلينا ذا ؟  السائل :
  هو وقع احلديث يف حجة الوداع .  الشيخ :
  طيب ، طيب لو أراد إنسان أن يضحي ، هل يُقصر يف عمرته وهو أضحيته يف بيته مثالً ؟  السائل :
  قصري بسبب التحلل من العمرة ، ولكن ال يزيد على أخذ الشعر ، ال يقص أظافره مثالً . البد من الت الشيخ :
  أين احلويين ؟  السائل :

  سائل آخر : احلويين يف الباص . علي حسن موجود 
  أُدعوا لنا يا والدي السائل :
  موفق إن شاء اهللا الشيخ :
  أال تزورنا ؟ السائل :
  نتشرف إن شاء اهللا .  الشيخ :

  ال تنساين من دعائك .  لسائل :ا
  وأنت كذلك الشيخ :
  أسأل اهللا أن جيمعنا يف مقام اجلنة .  السائل :
  يبارك فيك .  الشيخ :
  شيخنا يظهر عليه الفطرة هذا الرجل  .  السائل :
ريك ما شاء اهللا عليه . لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال ش الشيخ :

  لك أهال وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته .
  نسألك عن الرجم واملبيت بليايل مىن ، جيوز فدية واحدة ؟ واال اثنتان ؟  السائل :
  فدية إيش ؟  الشيخ :
  فدية واحدة عن املبيت والرجم ؟ وإال فديتان عن املبيت والرجم ؟  السائل :



  سائل آخر : ما يبغي يبيت يف مىن . 
  ما أبغي املبيت وال أرجم .  : السائل

  البد من البيات ، البد من املبيت الشيخ :
  . ... السائل :
  . ...ال ال ما جيوز ، البد من املبيت ، لكن أنت معك حرمي ؟ تنصرفون بعد نصف الليل  الشيخ :
  أنا أسأل عن مىن ، عن ليايل مىن واجلمرات السائل :
  ما تريد أن ترمي الشيخ :
  ليس عن مزدلفة ، ال أريد أن أبيت وال أريد أن أرمي و  السائل :
  ال تريد أن ترمي ! وملاذا ال تريد أن ترمي ؟! ال جيوز ذلك ، لك برسول اهللا أسوة حسنة . الشيخ :
  صدقت .  السائل :
( قال :  ( صلوا كما رأيتموني أصلي )كما قال :   ( خذوا عني مناسككم )وقد قال عليه السالم :  الشيخ :

  فما جيوز إال أن ترموا ، لكن إذا كنتم ختشون الزمحة تفهم علي ذوا عني مناسككم )خ
  آه السائل :
  تتأخرون وترمون مساًء .  الشيخ :
  جيوز مساء  السائل :
  أيوه الشيخ :
  النساء أن ترمي ؟  السائل :
  أيوه الشيخ :
  قبل الزوال أال جيوز ؟  السائل :
  ن يف زمحة ..جيوز بارك اهللا فيك ولك الشيخ :
  . ...قبل الزوال  السائل :
  أنت تسأل عن يوم النحر ؟ أم األيام الثالثة ؟  الشيخ :
  أيام التشريق االثنني .  السائل :
  ال ما جيوز أن ترمي قبل الزوال ، لكن تتأخر بعد املغرب .  الشيخ :
  جزاك اهللا خريا السائل :



  وإياك إن شاء اهللا الشيخ :
  . ...يخ املثال الذي ضربته وهو أن املقتدر يصري يشرتي فدوه هذا يا ش السائل :
  صالة الفجر يف مزدلفة هل هي يف وقتها ؟ أم قبل وقتها ؟ ألن احلديث يقال أنه  صالها قبل .  السائل :
  قبل وقتها املقصود أنه بالغ يف صالته يف أول وقتها يف الغلس ، ما يف أول وقتها يعين صالها الشيخ :
  قبل طلوع الفجر :السائل 
  أينعم . الشيخ :
يف عدم التحقيقات والتفسري والفقه وهذه املوسوعة سوف يكون هلا األثر الكبري يف حترير الفقه  ... السائل :

  .  ...وبنائه على األحاديث الصحيحة إىل آخر الكالم وهو عجيب جًدا 
فق إن كتبت رًدا أو نقًدا ، ومن الرفق أن تذكر نعم ، على كل حال أنا ال أزال أنصح أنه ينبغي أن ترت  الشيخ :

  بأن هذا الرجل قد قام بواجب كبري ، وسد ثغرة طاملا الناس كانوا حباجة إليها ، بعد ذلك تدخل يف املوضوع .
  فيك الربكة الشيخ :

  احلويين : اهللا يبارك فيك يا شيخنا
  سؤال ... السائل :

  احلويين : ما مستعد
  . ... السائل :

  السالم عليكم ل :السائ
  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :
  هل جيوز تقدمي طواف اإلفاضة على الرمي أو غريه ؟  السائل :
إذا كان يف ملجئ جيوز كما شرحنا تعليًقا على كلمة ال حرج ، أما األصل فيجب احملافظة على النظام  الشيخ :

  شدوا االزار استعدادا ملعركة 
( خذوا عني مناسككم ، لعلي ال ألقاكم بعد عامكم وقال :  ...ة السعودي يقول : صوت صادر من اإلذاع

وانتقل إىل الرفيق األعلى صلى اهللا عليه وسلمن بعد أن اشتمل على يديه لألمة وأمت اهللا نعمته عليها ،  هذا )
ان ، تواكب اجلديد ورضي هلا اإلسالم ديًنا ، وضعت أسسه على هدى من اهللا ، ومل تزل صاحلة لكل زمان ومك
والسالم عليكم  ...يف احلياة . وتعمل بقيم الشريعة ومثلها جتدد اد لكل املسلمني ، أيها اإلخوة يف خضم هذا 

  ورمحة اهللا وبركاته . 



  الفهمي بالربنامج العام  ...امليكرفون ينتقل اآلن اىل الزميل 
معون ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، من الصعيد الفهمي : بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أيها اإلخوة املست

الطاهر ، صعيد عرفات اهللا ، ُحنييكم بتحية اإلسالم ، وحنن ننقل أوىل مسامعكم ، نصل ضيوف الرمحن إىل 
كما يقول   ( الحج عرفة )مزدلفة ، بعد أن َمَن اهللا سبحانه وتعاىل عليهم بفضل الوقوف يف عرفات ، حيث 

نسأل اهللا أن يقبل حجنا مجيًعا وأن يثيبنا عليه ، مبا هو أهل له من الكرم  ...اهللا عليه وسلم  رسول اهللا صلى
واإلحسان ، وأن يغفر لنا ويستجيب دعاءنا من أجل إعالء كلمته ونصر عباده املؤمنني يف كل مكان ، إنه قادر 

دم ، وليس ذلك عليه بعزيز ، أيها مستجيب وأن يبلغ من مل يستطع يف هذا العام احلج مطلبه يف العام القا
األخوة ، أرى اآلن أمامي مجوع وفد اهللا ، وقد أخذوا بالتحرك منذ غابت الشمس ركبانًا وراجلني شيًبا وشبابًا ، 
رجاًال ونساًء وكلهم يلهج لسانه وقلبه بذكر اهللا وشكره ، على نعمه وعلى أن وفقه يف الوقوف يف هذا الصعيد 

  . ...الطاهر 
( إن قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من قول بعض الناس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ل :السائ

  ، ما رأيكم يف هذا أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم ؟  حفر النار )
( ما بين بيتي ومنبري احلديث الصحيح ليس فيه لفظ القرب وإمنا هو البيت ، وقوله عليه السالم :  الشيخ :
ما بني بييت ومنربي ، ليس ما بني قربي ومنربي ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوًال  من رياض الجنة )روضة 

مل يكن يفعل كما يفعل بعض الناس اليوم املتنطعني حيث يبنون قربًا قبل موم ، ورمبا جعلوه يف مسجٍد بناه 
لقربه مكانًا حىت يفهم الناس عنه إذا قال هلم ما  وزعموا أنه هللا ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حياته ما جعل

  بني قربي ومنربي ، لو قال هكذا سيقول قائل : أين قربك يا رسول اهللا ؟ لكنه قال : ما بني بييت ، واضح ؟ 
نعم شيخنا ، ما الرد على من يقول القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار ، ونسبوا ذلك  السائل :
   صلى اهللا عليه وسلم أو يقول مثًال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كذا .. ؟ إىل النيب
لكن هناك حديث آخر :  ( ما بين بيتي ومنبري )مسعت الرد بارك اهللا فيك ، وهو أن لفظ احلديث :  الشيخ :

كن األحاديث اليت هو ذا اللفظ مل يصح إسناده ، ل ( القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار )
  جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مناسبة نعيم القرب وعذابه تؤكد معىن هذا احلديث الضعيف إسناده . 

( القبر روضة من طيب ، يا شيخنا ، ممكن أن نقول مثل هذا القول ، ما قول النيب بلفظه الذي هو  السائل :
  . ...حديث الرباء ابن عازب يلي هو تفتح له طاقة ، ولكن مثل  رياض الجنة أو حفرة من حفر النار )

  . ...هذا حديث طويل  الشيخ :



  . ...ممكن يا شيخنا هذا يؤكد املعىن  السائل :
( القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر أنا أقول لك يف أحاديث تؤكد معىن هذا احلديث  الشيخ :
  لكن ال تقول قال رسول اهللا كذا . النار )

  ممكن القول لكن ال تنسبه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ائل :الس
  نعم الشيخ :
  نقول هذا القول ليس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم .  السائل :
نعم جزاك اهللا  ...روي عن الرسول لكن مل يصح إسناده ، لكن صح معناه . اهال وسهال يف امان اهللا  الشيخ :

  خريا شكرا احسن اهللا إليك
أنا جالس معكم اآلن لدقائق ، بينما يأيت صاحبنا لنذهب إىل الذبح إن شاء اهللا ، مبا يتيسر إلينا من  لشيخ :ا

  اهلدايا ، فهاتوا أسئلتكم قبل أن نفوتكم .
  ارفع صوتك  الشيخ :
  مباذا ينقطع التمتع ؟ السائل :
  ايش الشيخ :
ىل أهله ، ومنهم من يقول إذا رجع مسافة القصر ، وما مباذا ينقطع التمتع ؟ منهم من يقول إذا رجع إ السائل :

  هو القول الصحيح مع ذكر األدلة ؟ 
  ما فهمت عليك كثريًا مما تقول ، مبا ينقطع ماذا ؟  الشيخ :
  التمتع .  السائل :
  التمتع ؟  الشيخ :
  نعم التمتع .  السائل :
إلنسان جاز له كل شيء مما أباحه اهللا عز وجل ، ال ينقطع التمتع ، التمتع هو التحلل ، فإذا حتلل ا الشيخ :

فسواًء بقي حيث هو أو خرج إىل بلٍد آخر ، خارج احلرم ، فال يقطعه شيء مادام أن العمرة كانت يف شهٍر من 
  أشهر احلج ، أجبتك عن سؤالك ؟ 

  أقصد سقوط اهلدي عنه ؟  السائل :
قط عنه كيف يسقط ؟! لكن هو الواجب عليه أن نعم ما يسقط اهلدي عنه مطلًقا ، اهلدي ما يس الشيخ :

  يهدي يف يوم من أيام التشريق . 



ناس يقولون : إذا أتى اإلنسان متمتًعا بالعمرة إىل احلج يف أشهر احلج ، مث أخذ عمرة ، وأراد أن يرجع  السائل :
رجع مسافة القصر ، ال  إىل أهله ، فمنهم من قال إذا رجع إىل أهله ، فإنه ال هدي عليه ، ومنهم من قال إذا

  هدي عليه . 
ما الذي أسقط اهلدي يا أخي ؟ أنا عارف أجبتك ، اهلدي ال يسقط ، لكن إذا قال قائل : اهلدي  الشيخ :

سقط عن هذا الذي خرج وعاد إىل بلده ، ما الذي أسقطه ؟ إمنا هو الرأي ، وال دليل على ذلك ، ربنا يقول : 
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعٍة إذا (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

فهذا الذي تسأل عنه إما أن  رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ))
إذا يكون تيسر له اهلدي أو مل يتيسر له ، فإن تيسر تعلقت بذمته ، وإن مل يتيسر فثالثة أيام يف احلج وسبعٍة 

  رجع ، هذا اُحلكم ثابت ما نسخه شيء وال جيوز التقدم على نص اهللا ورسوله مبجرد الرأي ، تفضل .
  هل يُقيد التكبري يف أيام التشريق مبا بعد الصلوات ؟  السائل :
  ال ال يُقيد بل تقييد من البدع إمنا التكبري بكل وقٍت من أيام التشريق .  الشيخ :
  ؟  واأليام العشر السائل :
  وأيام العشر كذلك .  الشيخ :
  من يريد الصوم مىت يبدأ الثالثة ؟  السائل :
  أيام التشريق الثالثة . الشيخ :
الذي يريد التعجل اليوم ، مث خرج قبل غروب الشمس مث رجع خارج مىن ، مث رجع بعد غروب الشمس  السائل :

  إىل الرمي ، يف هذا شيء يا شيخ ؟ 
  ، وال يتعجل .جيب أن يتأخر  الشيخ :
  هل يف كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب حديث ضعيف ؟  السائل :
  هو ليس بصحيح البخاري ، نعم فيه . الشيخ :
  بعضهم يقول ..  السائل :
  بعضهم ماذا؟ الشيخ :
  بعضهم يقول : أنه ليس فيه حديث ضعيف ، فأحببنا أن نسمع منكم اجلواب ؟  السائل :
أستطيع اآلن أن أجزم ذا اجلواب سلًبا أو إجيابًا ، لكين أتردد يف حديث ، فإن كنت تذكره ،  أنا ال الشيخ :

  فهل هو يف كتاب التوحيد ؟ أم يف شرح من شروحه ؟ وهو حديث الذبابة هل هو يف املنت أو يف الشرح ؟ 



  يف املنت نفسه .  السائل :
لبخاري ، فحديث الذبابة ال يصح رفعه إىل النيب صلى يف املنت فإًذا صدق من قال هو ليس بصحيح ا الشيخ :

اهللا عليه وسلم ، وإن كان هو نقله من كتاب ابن القيم رمحه اهللا ، وابن القيم ذكره ومل يتكلم عن إسناده ، وملا 
حبثنا عنه وجدناه حديثًا موقوفًا على سلمان الفارسي وإسناده إليه صحيح ، ولكنه موقوف ، واملوقوفات هنا 

امنا حبث مهم جًدا بالنسبة لكل طالب علم يريد أن يكون على بصريٍة من دينه ، األحاديث املوقوفة تارة هلا أم
حكم الرفع ، وتارة ليس هلا هذا احلكم ، أما احلالة األوىل ، أي مىت يكون للحديث املوقوف حكم الرفع ؟ 

وت ، فإذا ثبت حديث ما عن صحايب ما شرطان البد منهما ، أن جيتمع وأحدمها شرط يف كل حديث وهو الثب
موقوفًا عليه ، وجب الشرط الثاين ، أال وهو أن يكون مما ال يُقال مبجرد الرأي واالجتهاد واالستنباط ، وإمنا يقطع 
الواقف على معناه أنه البد أن يكون بتوقيٍف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان هذا الصحايب 

وجد هذان الشرطان الثبوت أوال ، وأن يكون معناه مما ال يُقال باالجتهاد والرأي واالستنباط مصاحًبا له ، فإذا 
( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد ثانًيا ، فهو يف حكم املرفوع ، ومن األمثلة على ذلك ، حديث 

اده ضعيف ، ولو كان ، هذا احلديث جاء عن ابن عمر رضي اهللا عنه مرفوًعا ولكن إسن والكبد والطحال )
حديثًا عاديًا مل تقم به احلجة ، ِملَ ذكرت من ضعف سنده ، لكن هذا احلديث قد جاء بإسناٍد قوي ، موقوفًا 
على ابن عمر ، حينئٍذ لو صرفنا النظر عن السند األول املرفوع عن ابن ُعمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عند حديثه املوقوف الثابت عنه مل خنسر شيًئا ؛ ألن هذا احلديث املوقوف  ، لو صرفنا النظر عنه بالكلية وقفنا
على ابن عمر يغنينا عن ذاك احلديث املرفوع الضعيف إسناده . كيف كان هذا احلديث املوقوف يف حكم املرفوع 

، تارة يف كتابه ، فمن الذي حيلل ويرحم ؟ إمنا هو اهللا تبارك وتعاىل  ( أحلت لنا ميتتان ودمان )؟ ألنه يقول : 
وتارًة يف سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى ذلك قال أهل العلم باحلديث ، إذا قال الصحايب من السنة كذا 
، فهو يف حكم املرفوع ، حبالف ما إذا قال التابعي من السنة كذا ، فليس له حكم املرفوع ، هذا مثال للحديث 

دق فيه أنه ال يقال مبجرد الرأي واالجتهاد . مثال آخر : وهو أدق املوقوف الذي هو يف حكم املرفوع ، وص
( نزل وأبعد عن أن يكون من موارد االجتهاد ، ذاك هو حديث ابن عباس املوقوف أيًضا عليه ، والذي قال : 

، فهذا احلديث  القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة ، ثم نزل أنجًما حسب الحوادث )
ومل جنده مرفوًعا إطالقًا ، جاء بالسند الصحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه ، فقال العلماء : إن هذا موقوف 

احلديث يف حكم املرفوع ، ملاذا ؟ ألنه يتحدث عن أمٍر غييب ، وهو أنه يقول نزل كالم اهللا القرآن الكرمي نزل 
يتحدث به إال من إنسان ال يبايل ما خيرج من  مجلة واحدة إىل مساء الدنيا ، وهذا ال يستطيع العقل البشري أن



فيه أما ابن عباس وهو صحايب جليل ابن صحايب ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فال خيطر يف بال 
إنسان أن يتحدث رمجًا بالغيب ، فإًذا قوله أن القرآن نزل مجلة واحدة إىل آخر احلديث وفيه من الدقائق ما يُبعد 

احلديث قد قاله بالرأي ، فيقول مثًال بعد أن ذكر نزل مجلة واحدة إىل بيت العزة ، إيش هذا بيت  أن يكون هذا
العزة ؟ وهل يستطيع اإلنسان أن يعني مكانًا يف السماء ويسميه باسم من عنده ؟! هذا أبعد أن يكون قد حصل 

السابعة وال وال وإمنا بقول مساء الدنيا ، من رأي الصحايب مث هو يُعني مكان بيت العزة هذا يف السماء ، ال يقول 
فإًذا هذا حديث موقوف يف حكم املرفوع ، إًذا عرفنا هذين املثالني ، فكان ذلك متهيًدا للوصول إىل احلكم على 

، هل هذا وقد صح إسناده عن سلمان الفارسي موقوفًا ، هل  ( دخل رجل النار في ذبابة )حديث الذباب ، 
؟ كان ميكن أن يُقال إنه يف حكم املرفوع ، ألنه يتحدث أيًضا عن أمٍر غييب تقدم على بعثة هو يف حكم املرفوع 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ، لكن حيول بيننا وبني أن نقول أنه أيًضا يف حكم املرفوع أنه حيتمل أن يكون من 
نزل عليهم الكتاب التوراة  اإلسرائيليات ، واإلسرائيليات هي منبعها أهل الكتاب ، وأهل الكتاب وال شك

واإلجنيل ، وبعث اهللا عز وجل إىل بين إسرائيل األنبياء الكثريين ، فقد كانوا حيدثوم بأشياء من األمور الغيبية ، 
ولكن قد دخل يف هذه األخبار اليت نزلت على أنبياء اهللا ، من وحي السماء ، دخل فيها ما مل يكن منها أشبه 

كما يقولون ، كما دخل يف السنة بعض األحاديث الضعيفة واملوضوعة كذلك دخل على   ما يكون ، وبال تشبيه
بين إسرائيل كثري من األحاديث اليت ال أصل هلا يف شرائعهم املتقدمة ، مع فرٍق كبري جًدا بني أحاديث نبينا 

صحيحها من ضعيفها ، كما وأحاديث أنبيائهم ، فأحاديث نبينا قد سخر اهللا تبارك وتعاىل هلا من خيدمها وميّيز 
جاء يف بعض اآلثار عن بعض أئمة احلديث ، أنه ملا ألقي القبض على أحد الزنادقة وحكم اخلليفة بقطع رأسه 

، فهو مرتاح  " ال أموت إال وقد دسست يف أحاديث نبيكم مخسة آالف حديث "لزندقته أورى غيظ قلبه بقوله 
" خسئت ، ما متشي هذه األحاديث بني املسلمني ل احلديث احلاضرين ذه امليتة ، فقال له أحد العلماء من أه

" وقد أخذ الغربال بيده فهو يغربل هذه األحاديث ويصفيها ، لعله قال ابن املبارك أو غريه ،  ، وفيهم فالن "
دخلها  . الشاهد : أن أحاديث األنبياء األولني قد وخيرجها عن أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة "

ما ليس منها وهي اليت تُعرف عند املسلمني اليوم باإلسرائيليات ، ولذلك فال جيوز للمسلم أن يروي شيًئا مما وقع 
فيمن قبلنا من األحاديث إذا جاءت من غري طريق النيب صلى اهللا عليه وسلم ، اإلسرائيليات تنقسم من حيث 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ، فهذا إذا صح السند إىل روايتها إىل قسمني : قسم وهو األقل ، ما حتدث رس
النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيكون من اإلسرائيليات الصحيحة كمثل مثًال حديث ذاك الرجل الذي قال عنه 

( كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعًة وتسعين نفًسا ، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم عليه الصالة والسالم ، 



ض ، فُدل على راهب أي على جاهل متعبٍد ليس بعالم ، فذهب إليه وقال له أني قتلت تسعًة أهل األر 
وتسعين نفًسا بغير حٍق فهل لي من توبة ؟ قال له قتلت تسعًة وتسعين نفًسا وتريد أن تتوب ؟! ال توبة لك 

، كان حريًصا يف أن يتوب  ، لكن الرجل يبدوا من سياق احلديث أنه كان خملًصا فقتله وأتم به العدد المائة )
ا ، حبٍق أن يدله على الطريق 

ً
( فلم يزل يسأل عن أعلم أهل األرض ، فُدل إىل ربه تبارك وتعاىل ولكنه يريد عامل

على عالم ، هذه المرة وفق بعالم ، فذهب إليه ، وقال إني قتلت مائة نفٍس بغير حٍق ، فهل لي من توبة ؟ 
من هنا يظهر علم هذا الرجل العامل ، ولكنك  بة ؟ ولكنك بأرٍض سوٍء )قال : ومن يحول بينك وبين التو 

( ولكنك بأرٍض موبوءة بأرض سوء لو كنت يف أرٍض صاحلة أهلها ، ما متكنت من قتل مائة نفس بغري حق ، 
بالفساد والقتل وسفك الدماء بغير حق ، فأخرج منها إلى القرية الفالنية الصالح أهلها ، فانطلق الرجل 

مشي ، تائًبا إلى اهللا عز وجل ، قاصًدا القرية الصالح أهلها ، فجاءه الموت في الطريق ، فتنازعته مالئكة ي
الرحمة ، ومالئكة العذاب ، كل يدعي أنه من اختصاصه ، فمالئكة العذاب لما يعلمون من سفكه الدماء 

وجل ، فأرسل اهللا إليهم حكًما فقال بغير حق ، ومالئكة الرحمة ألنهم علموا أنه خرج تائًبا إلى اهللا عز 
لهم قيسوا ما بين موضع موته وما بينه وبين القرية التي خرج منها والقرية التي قصد إليها ، فقاسوا فوجدوه 

،  أقرب إلى القرية الصالحة بنحو شبٍر فتولته مالئكة الرحمة ، وقبضت روحه وألحق بالصالحين لتوبته )
لم يف صحيحهما من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا هذا حديث أخرجه البخاري ومس

صلى اهللا عليه وسلم ؛ فهذا حديث مرفوع ويتعلق ببين إسرائيل ، فهو من األحاديث القليلة الصحيحة اليت تتعلق 
  باإلسرائيليات . 

ض الصحابة ، ولو بالسند أما القسم الثاين من األحاديث وهي األكثر فهي اليت تروى ولو موقوفًا على بع
فال تصدقوهم وال تكذبوهم ، ألننا إن صدقناهم من املمكن أن  ...الصحيح حينئٍذ ال تأخذ حكم املرفوع 

نصدقهم مبا كذبوا ، وإن كذبناهم ميكن أن نكذم فيما توارثوه عن أنبيائهم لذلك ال نصدقهم وال نكذم ، إال 
 (( ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى ))الذي من صفاته أنه  إذا جاء من طريق الرسول عليه السالم ،

إذا عرفنا هذا التفصيل يف احلديث املوقوف ، وأنه ال يكون مرفوًعا أو ال يكون يف حكم املرفوع إال إذا كان 
 نتحدث به يتحدث مبا يتعلق بالشريعة اإلسالمية ، أما إذا كان احلديث يتعلق مبا وقع فيمن كان قبلنا فحينئٍذ ال

، وإذا كان األمر كذلك : عدنا إىل حديث الذبابة فهو موقوف ويتحدث عما وقع فيمن قبلنا ، حينئٍذ ال نصدقه 
ولكن يف حديث الذبابة يف  ( فال تصدقوهم وال تكذبوهم )وال نكذبه ، ملا ذكرته آنًفا من قوله عليه السالم : 
أن الرجل األول دخل اجلنة يف ذبابة ، ألنه مر باملشركني فطلبوا حد تعبري علماء احلديث نكارة يف املنت ، ذلك 



منه أن يقدم قربانًا ذبابة لصنمهم فأىب فدخل اجلنة ، مث جاء الرجل الثاين فطلبوا منه أن يقدم ذبابة فقدم فدخل 
ُأكره وقلبه  (( إال منالنار ، حنن نعلم أن اهللا عز وجل استثىن من الكفر املخلد لصاحبه يف النار ، فقال : 

ونعلم مما ذكره علماء التفسري يف سبب نزول هذه اآلية ، وإن كان يف الرواية شيء من  مطمئن باإليمان ))
 (( إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ))الضعف من الناحية احلديثية ولكن السبب يتناسب مع هذه اآلية : 

ضي اهللا تعاىل عنه ، فإنه كان من أوائل األصحاب الذين قالوا أن هذه اآلية نزلت يف عدي ابن حامت الطائي ر 
عذبوا يف سبيل اهللا ، كبالل احلبشي رضي اهللا عنهم مجيًعا ، ُعذب عمار بن ياسر عذابًا شديًدا وكأن املشركني 

أن قاتلهم اهللا الحظوا فيه أنه اارت قواه ، فعرضوا عليه أن ينال من النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن يسبه ، و 
يقول فيه ساحر شاعر كذاب ، إذا هو أراد أن يطلقوا سبيله ، فقال ما أرادوا منه ، وملا شعر بالراحة وزوال 
العذاب الشديد عنه كأنه راجع نفسه معاتًبا هلا ، كيف أن نفسه طاوعته على أن يصف النيب صلى اهللا عليه 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن حيدثه مبا وقع له ، وسلم مبا هو الكفر بعينه ، فلم جيد توبة له إال أن يذهب إىل
(  لعله جيد له خمرًجا ، فلما جاء إليه صلى اهللا عليه وسلم وقص عليه القصة ، قال له عليه الصالة والسالم : 

(( إال من أكره وقلبه مطمئن ، فأنزل اهللا هذه اآلية :  " أجده مطمئن باإلميان "قال  كيف تجد قلبك ؟ )
إن عادوا إىل تعذيبك فعد أنت إىل اخلالص من  ( فإن عادوا فعد )وقال له عليه الصالة والسالم :  ن ))باإليما

هذا العذاب ، ذا الكالم الذي التلفظ به كفر ولكن ليس كفرًا مادام أن قلبك مطمئن باإلميان ، فإذا الحظنا 
حينذاك جند يف حديث الذبابة شيًئا من  هذا التفصيل يف حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه ال يؤاخذ

الغلو واملبالغة أن هذا الرجل الثاين رأى صاحبه أنه ملا مل يُقدم ذبابة لصنمهم أم قتلوه ، فلما عرضوا عليه ذلك 
العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار ، ال بد لو أردنا أن نصحح معىن هذا احلديث وليس مبناه أي متنه ، ألننا 

  ه جاء موقوفًا وأنه ..علمنا أن


